THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

-0.46%

-1.37%

Giá cuối ngày

946.47

137.13

KLGD (triệu cổ phiếu)

414.94

48.06

8,733.07

790.91

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-5,141,590

-141,487

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

-172.65

-1.27

Số CP tăng giá

102

41

Số CP đứng giá

61

67

Số CP giảm giá

319

103

GTGD (tỷ đồng)

 VGC: Tổng Công ty Viglacera ghi nhận 9 tháng doanh thu đạt 2.552 tỷ,
giảm hơn 4%. LNTT 692,6 tỷ đồng, giảm 10% so với mức 769 tỷ đồng của
cùng kỳ. Công ty lần lượt thực hiện được 31% chỉ tiêu doanh thu và hơn 92%
chỉ tiêu lợi nhuận..
 THG: CTCP Đầu tư và xây dựng Tiền Giang ghi nhận doanh thu thuần
quý 3 đạt 389 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý
3 còn 30,3 tỷ đồng, tăng 7,1% so với quý 3/2019.
 HAR: CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền
đăng ký mua lại tối đa 3,5 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu
này chiếm 3,45% vốn điều lệ công ty. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/11
đến 3/12/2020 theo phương thức khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận.
 PHR: CTCP Cao su Phước Hòa ghi nhận doanh thu thuần quý 3
đạt 390,8 tỷ đồng, giảm 1/3 so với quý 3/2019. Công ty báo lãi sau thuế 170
tỷ đồng, giảm 64% so với lợi nhuận đạt được quý 3/2019.
 GAB: CTCP Tập đoàn FLC đã bán toàn bộ 1.240.000 cp CTCP Đầu tư
khai khoáng & quản lý tài sản FLC (tỷ lệ 8,99%) và không còn là cổ đông
lớn. Giao dịch thực hiện ngày 22/10/2200.
 VRC: Ông Từ Như Quỳnh, Tổng Giám đốc, đã mua 739.530 cp CTCP
Bất động sản đầu tư VRC trong tổng số 2 triệu cp đăng ký mua trước đó,
nâng lượng sở hữu lên 2.867.080 cp (tỷ lệ 5,73%). Giao dịch thực hiện từ
23/9 đến 22/10/2020.
 HDC: Ông Trần Minh Chính, nhà đầu tư, đã mua 250.000 cp CTCP
Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên
14.555.638 cp (tỷ lệ 22,095%). Giao dịch thực hiện từ 10/10 đến 26/10/2020.
 CTI: Quỹ Victory Holding Investment Limited đã bán 180.000 cp CTCP
Đầu tư phát triển Cường Thuận Idicoc, giảm lượng sở hữu sau giao dịch
xuống 5.622.930 cp (tỷ lệ 8,93%). Giao dịch thực hiện ngày 26/10/2020.
 VCI: Quỹ ngoại Pyn Elite Fund đã bán 500.000 cp CTCP Chứng khoán
Bản Việt , giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 11.429.900 cp (tỷ lệ
6,9%). Giao dịch thực hiện ngày 21/10/2020.
 YBM: Bà Hoàng Thị Phương, chị gái Chủ tịch HĐQT, đã bán toàn bộ
295.769 cp CTCP Khoáng sản công nghiệp Yên Bái (tỷ lệ 2,07%). Giao
dịch thực hiện ngày 22/10/2020.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

TCT

15% bằng tiền

28/10/2020

 SPM: Ông Đào Hữu Hoàng Vũ, con trai ông Đào Hữu Hoàng – Chủ tịch
HĐQT – đăng ký mua 1,8 triệu cp SPM. Trước giao dịch ông Vũ không
sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/10 đến 28/11/2020.

DCM

6% bằng tiền

28/10/2020



SMB

50% bằng tiền

28/10/2020

TIG

10% bằng cổ phiếu

28/10/2020

VHE

20% bằng cổ phiếu

29/10/2020

BAX

30% bằng tiền

29/10/2020

PHN

15% bằng tiền

29/10/2020

TMX

10% bằng tiền

29/10/2020

TIN SÀN HNX

 IDV: CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Vĩnh Phúc ghi nhận
doanh thu cả năm 2019-2020 đạt 220,4 tỷ đồng, tăng 77%. Lợi nhuận sau
thuế đạt 210 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với số lãi 98 tỷ đồng đạt được năm trước.
 HTG: Ông Nguyễn Đức Trị, Chủ tịch HĐQT, đã mua 130.000 cp Tổng
công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên
568.649 cp (tỷ lệ 2,53%). Giao dịch thực hiện từ 24/9 đến 23/10/2020.
 DRI: Ông Lê Thanh Cường, Kế toán trưởng, đăng ký bán 100.000 cp CTCP
Đầu tư Cao su Đắk Lắk (tỷ lệ 0,14%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/10
đến 20/11/2020.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Mirae Asset: Thanh khoản thị trường chứng khoán có thể tiếp tục tăng thêm 20%. Theo MASVN, kênh cổ phiếu đang
thu hút mạnh dòng tiền nội, và dự kiến tiếp tục bởi trong dịch vẫn còn nhiều ngành tốt. Ngay từ khi quý 2 đã có nhiều doanh
nghiệp thể hiện sự hồi phục mạnh mẽ. Đơn cử doanh thu nhóm ngân hàng quý 2 tăng 18% (tiếp nối quý 1 tăng 13%), nhóm bất
động sản quý 2 hồi phục với mức tăng 55% (quý 1 giảm 4%), nhóm bán lẻ tăng 23%...
 Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh được niêm yết trên HNX sau 3 năm hoạt động. HNX thông báo chấp thuận niêm yết
trên HNX đối với CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh (GIC), giá trị niêm yết ban đầu là 121.2 tỷ đồng.
 Cổ phiếu ngân hàng đảo chiều. Sự chững lại của cổ phiếu "vua" đã xuất hiện từ tuần trước khi phần lớn các mã chỉ đi ngang
hoặc tăng với biên độ nhỏ, một số mã giảm giá. Vốn hóa cổ phiếu ngân hàng chỉ tăng hơn 1% trong tuần. Nguyên nhân một
phần là sự chú ý đã hướng sang các mã chiếm tỷ trọng lớn tại MSCI Frontier Markets 100 Index, phần khác do những thông tin
lợi nhuận công bố sát với ước đoán của giới phân tích, không có yếu tố mới thúc đẩy cổ phiếu.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 110 doanh nghiệp thành lập Hiệp hội nước mắm
truyền thống Việt Nam với 117 thành viên, trong
đó 110 hội viên chính thức là doanh nghiệp đến từ
20 tỉnh thành trên toàn quốc, 2 hội viên liên kết và 5
hội viên danh dự. Việc ra đời Hiệp hội Nước mắm
Truyền thống Việt Nam giúp tăng cường mối liên
kết, hợp tác, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
các đơn vị sản xuất nước mắm truyền thống.
 Thị trường quảng cáo di động Việt Nam dự kiến
đạt 211 triệu USD năm 2020. Dưới tác động của
Covid-19, xu hướng người dùng sử dụng các
phương tiện internet tăng cao đã khiến các doanh
nghiệp lựa chọn quảng cáo digital và khuyến mãi để
ứng phó với tác động của đại dịch. Trong đó, quảng
cáo trên di động chiếm hơn 60% tổng mức chi tiêu
cho quảng cáo digital.
 Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 có 15 doanh
nghiệp tư nhân vốn hóa 1 tỷ USD. Ngoài ra, Bộ
KHĐT cũng đặt ra một vài mục tiêu khác trong giai
đoạn 2021-2030 như mức tăng trưởng bình quân số
lao động đạt 6-8%/năm; tăng trưởng bình quân thu
nhập của người lao động đạt khoảng 25-30%/năm.

 Doanh nghiệp nước ngoài xuất siêu gần 27 tỷ USD.
Cập nhật hết tháng 9, doanh nghiệp FDI chiếm gần 93%
tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của cả
nước, Xuất khẩu chiếm hơn 64% tổng trị giá xuất khẩu
của cả nước. Nhìn vào bản thống kê dễ thấy, mỗi nhóm
hàng xuất khẩu chủ lực đưa về hàng chục tỷ đô cho Việt
Nam tập trung chủ yếu các nhà đầu tư ngoại.
 Bộ Tài chính dự toán ngân sách nhà nước tiếp tục bội
chi 344 nghìn tỷ năm 2021. Bộ Tài chính nhận định, dự
toán NSNN năm 2021 được xây dựng trên cơ sở dự kiến
tăng trưởng kinh tế 6% so với năm 2020, tốc độ tăng chỉ
số CPI bình quân khoảng 4%; giá dầu thô 45 USD/thùng;
tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khoảng 5%.
 Doanh nghiệp sẽ quay lại kênh tín dụng sau khi siết
phát hành trái phiếu. Từ quí IV/2020, các doanh nghiệp
cần huy động vốn sẽ quay trở lại với kênh tín dụng do
điều kiện phát hành trái phiếu chặt chẽ và qui trình thủ
tục mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, thị trường TPDN thứ
cấp vẫn hết sức sôi động nhờ môi trường lãi suất tiền gửi
thấp. Bên cạnh đó, hoạt động định hạng tín nhiệm TPDN
sẽ được đẩy manh triển khai.


THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
CTG
64.2
BAX
1.95
VNM
40.7
IDV
0.72
VPB
35.2
NTP
0.72
HSG
29.9
PLC
0.41
FUEVFVND
8.8
TIG
0.20
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

MSN
VIC
STB
HPG
HDB

(233.2)
(25.9)
(17.5)
(16.6)
(13.1)

TNG
VCG
VCS
SHB
TAR

(2.48)
(1.60)
(0.55)
(0.41)
(26.00)

SÀN

HNX

HSX

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực
vật Việt Nam - CTCP

04/11/2020

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính
Viettel

11/11/2020

Công ty Cổ phần Cảng đạm Ninh
Bình

12/11/2020

Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que
hàn

06/11/2020

TIN THẾ GIỚI
 Chứng khoán Mỹ chứng kiến chỉ số S&P 500 và Dow Jones đóng cửa trong sắc đỏ khi số ca nhiễm COVID-19 liên tục
tăng cao, tác động tiêu cực tới tâm lí nhà đầu tư. Dow Jones giảm 0,8%, S&P 500 giảm 0,3%, Ngược lại, Nasdaq Composite
tăng 0,6%.
 Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm do nguồn cung trên thị trường tăng trong khi đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp diễn. Giá
dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm hơn 1% xuống 38,77 USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm hơn 1% xuống 40,75 USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay vẫn duy trì ngưỡng ổn định quanh mức 1.900 USD/ounce khi các nhà đầu tư không muốn mạo hiểm
trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tuần tới. Vàng giao ngay tăng 0,2% lên 1.906 USD/ounce. Giá vàng kì hạn của Mỹ tăng
0,2% lên 1.909 USD.
 Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ khi thị trường thận trọng trước cuộc bầu cử tại Mỹ. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,13%
xuống 1,1780. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,11% xuống 1,3028. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,12% lên
104,53.

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ
Chỉ số

Giá trị hiện tại

+/- %

Chỉ số chứng khoán
Dow Jones
S&P 500
Nikkei 225
Kospi
Hang Sheng
SET

27,463

-0.80%

3,391

-0.30%

23,397

-0.38%

2,327

-0.14%

24,787

-0.53%

1,209

0.08%

93.14

0.22%

6.71

-0.10%

0.77

-1.56%

33.35

2.74%

Chỉ số tiền tệ
US dollar Index
USD/CNY
Chỉ số trái phiếu
US 10Y Bond Yield
S&P500 VIX

Highlight
 Chính quyền Trump tuyên bố không định 'kiểm soát' Covid19. "Chúng tôi sẽ không kiểm soát đại dịch. Chúng tôi sẽ kiểm soát
vaccine, phương pháp điều trị và những lĩnh vực giảm thiểu khác",
Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows phát biểu.
 Các cuộc đàm phán về gói kích thích mới của Mỹ đang 'mất
đà'. Sau nhiều tháng đàm phán giữa Bộ trưởng Tài chính Steven
Mnuchin và Chủ tịch Hạ viện thuộc đảng Dân chủ Nancy Pelosi,
quỹ thời gian để các gói kích thích được Tổng thống Donald Trump
thông qua trước khi ông tái tranh cử vào tuần tới đang gần hết. Việc
liệu một gói kích thích kinh tế mới có thể được thông qua trước khi
Quốc hội mới được bầu vào tháng 1/2021 hay không vẫn chưa rõ
ràng.
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